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Agenda

Inledning

• Vår vision

• Stadens organisation

• Uppdraget och rollen som förtroendevald och 
tjänstemän

• Gränsdragning och samspel

• Gråzon  & gyllene zonen

• Kommun i rollen som myndighet

Avslutning

• Tips och råd för att stärka er i uppdraget 
och ger resultat



Målbild, ledord 
och 

organisation 
för 

aktiv samverkan

Vår vision;
Trollhättan – en stolt och 
innovativ stad med plats 
för framtiden.

Ledord för vårt arbete
handlingskraft, nytänkande, 
delaktighet och mod

Trollhättans kommun 
Trollhättans Stad







Uppdrag

Politiker

driva politik, föra medborgarnas perspektiv och stärka 
demokratin i kommunen

styra, leda och fatta beslut på övergripande nivå
utifrån ekonomiska förutsättningar och behov

visa resultat, att följa upp och veta att de beslut som 
tagits också blir verklighet

Tjänstemän

tjänstemännens viktigaste funktioner är att bereda 
och verkställa

Arbeta opartiskt, ta fram, behandla och 
strukturera upp information, presentera olika 
alternativ och lösningar på problem samt 
verkställa

att göra politikerna uppmärksamma på nya 
problem som behöver uppmärksamhet





Målet är att uppnå den gyllene zonen

Och om man inte gör ” rätt” blir det gråzon!



Kommunen har 
flera roller och 

ansvarsområden

Kommunen har flera roller och ansvarsområden. 

En del av nämndernas arbete består av 
myndighetsutövning vilket innebär att 

kommunen har och utövar maktbefogenheter 
som rör enskilda.
Myndighetsutövning kan innebära både beslut 
som är gynnande för den enskilde eller beslut 
som är betungande 
Dessa beslut ska kommunen fatta utifrån 
gällande lagstiftningar och kommunen får inte 
fatta beslut på annan grund. 

Då en nämnd agerar myndighet och fattar beslut 
såsom en självständig oberoende myndighet. 

Detta oberoende är viktigt att upprätthålla då den 
som berörs av beslutet ska garanteras den 
rättssäkerhet som utgör grunden i ett demokratiskt 
samhälle.



Tips 
och
råd

Fyra viktiga principer

Tydliggör vad & hur

Etablera spelregler för 
kontaktvägar internt

Arbeta aktivt för att skapa ett 
bra samspel och Bygg ett bra 
samarbete 

Bygg tillitsfulla möten och visa 
respekt för varandras uppgifter







Styrmodell -
styrning och 
ledning i 
Trollhättans stad



Men först
zoomar
vi ut…



Regeringsformen 1 kap, 2§

• Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors 
lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

• Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara 
grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det 
allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka 
för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.



Tillbaka till 
Trollhättan



Det kommunala uppdraget styrs av:
 Lagar (ex kommunallag, 

förvaltningslag, socialtjänstlag, skollag, 
miljöbalken, plan- och bygglag)

 Statlig styrning i form av förordning 
och föreskrifter

 Uppdraget definieras ytterligare 
exempelvis via reglemente för 
nämnder.

Detta är ramverket för det grunduppdrag 
som kommunen har.



Demokrati
• Det demokratiska 

perspektivet i form av den 
politiska inriktningen som 
kommer in i styrningen via 
mål och uppdrag samt 
inriktningsbeslut av olika 
slag.

• Nämnderna ansvarar för 
sitt grunduppdrag och 
fullmäktige för helheten.



Styrmodellen

• Styrmodellen anger formerna för hur vi arbetar med mål från 
fullmäktige ner till nämnder och hur återrapportering sker 
tillbaka upp till fullmäktige.

• Styrmodellen
• Styrmodellen beskrivs i dokumentet ”Bestämmelser för styrning 

av verksamhet och ekonomi”.



Vision

KF fokusområde och 
prioriterade mål

Nämndernas mål

Verksamheternas mål och 
aktiviteter

Ska också hanteras in här:
• Agenda 2030 
• Styrdokument i form av 

stadsövergripande 
planer för vissa 
frågor/områden

• Prioriterade 
satsningar: ex.. 

Kvalitetssäkring* av 
grunduppdraget 
(lagstiftning)
- SKA 
-SOFS

Kvalitetssäkring* av 
brandskyddsarbete 
- SBA

Kvalitetssäkring* 
av arbetsmiljön för 
medarbetare 
(lagstiftning)

- SAM

*I begreppet kvalitetssäkring här ingår också kvalitetsförbättring/utveckling/… 



Lager på lager på lager på lager……. styrning… 

Policy (8)

Föreskrift (6)

Handlingsplan (5)Strategi (11)

Rutin (9)
Riktlinje (32)

Bestämmelse (27)

Plan (7)

Det är säkert fler på gång….
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